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– прагнення до забезпечення безпеки пацієнтів; 
– прагнення до адекватного управління службами, орієнтованими на потреби і 

запити споживачів медичних послуг; 
– зміцнення інфраструктури системи надання послуг, а також використання 

інформаційних технологій в управлінні. 
Цифровізація охорони здоров’я, кардинальним чином спрощує можливості 

координації ланок системи охорони здоров’я та стимулює розвиток горизонтальних 
форм взаємодії, що не супроводжується організаційним об’єднанням. Розвиток 
інформаційних технологій впливає на процес інтеграції медичної допомоги через: 
підвищення рівня координації діяльності окремих постачальників; зростання ролі 
електронних медичних карт; появу нових можливостей для взаємодії лікарів з 
пацієнтами; суттєве підвищення значення інформаційних технологій в 
адміністративно-господарському процесі. Реформи охорони здоров’я повинні 
впливати на покращення якості життя громадян, а реалізація зміни їх способу життя, 
підвищення рівня обізнаності в суспільстві про те, як можна скористатися послугами 
охорони здоров’я – на отримання позитивного ефекту від реформ медичних служб та 
системи охорони здоров’я. 
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Орієнтація на досягнення максимуму прибутку в практиці господарювання 

вітчизняних гірничих підприємств призвела до виснаження надр та підвищення 
навантаження на навколишнє середовище. Нераціональне використання мінерально-
сировинної бази підвищує ризик зменшення обсягів виробництва, зниження якісних 
показників мінеральної сировини, втрату традиційних ринків збуту, зменшення 
валютних надходжень до бюджету держави, зниження рівня конкурентоспроможності 
продукції внаслідок ускладнення гірничо-геологічних умов видобутку. Розширення 
масштабів виробничо-господарської діяльності гірничих підприємств сприятиме 
збільшенню невикористаної мінеральної сировини у вигляді промислових відходів. 

Вищезазначене доводить об’єктивну необхідність вдосконалення існуючих 
підходів до еколого-економічного управління. Будь-яке промислове підприємство у 
більшій чи меншій мірі здійснює трансформаційний вплив на навколишнє 
середовище. Саме тому мають бути обґрунтованими принципи ефективного 
екологічного вектору діагностики діяльності промислових підприємств, які буде 
покладено в основу стратегії їх розвитку та проведення діагностики діяльності. 

Дослідження екологічних орієнтирів діяльності українських підприємств 
дозволило сформулювати основний керівний принцип: Інформаційна прозорість 
результатів екологічного моніторингу – інформування у безперервному режимі 
населення території розташування підприємства за динамікою ключових індикаторів 
забруднення атмосферного повітря, якості питної види, інтенсивності пилоутворення 
та інших складових впливу на навколишнє середовище, які виникають у результаті 
виробничо-господарської діяльності підприємства. Змістовне поєднання та 
систематизація обґрунтованих принципів екологічного вектора діяльності суб’єктів 
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господарювання та детальне вивчення відповідних ініціатив провідних підприємств 
світу та України дозволили виокремити цілісну систему принципів ефективної й 
соціально відповідальної поведінки, які мають бути закладеними у основу побудови 
стратегії розвитку промислових підприємств України, рис. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 Принципи екологічного вектору діяльності гірничих підприємств 
 

На основі аналізу екологічного вектору підприємства можна скласти перелік 
рекомендацій  щодо оприлюднення інформації про складові екологічної діагностики 
діяльності ПрАТ «ККУ «Кварц» на корпоративному сайті, наведені у табл. 1. 

 

Таблиця 1 Рекомендації щодо оприлюднення інформації про складові 
екологічної діагностики діяльності на сайті ПрАТ «ККУ «Кварц» 

  

Складова екологічної 
діагностики 

Рекомендації щодо розміщення інформації про складові екологічної 
діагностики діяльності на корпоративному сайті 

Спрямування інновацій на 
забезпечення високої якості 
життя людини 

У цьому блоці доцільно навести опис тих інноваційних підходів, що 
запроваджує підприємство на всіх стадіях виробничого процесу та 
господарської діяльності: основні напрями наукового пошуку та 
демонстрація результатів впроваджених інновацій; обсяги інвестування 
інноваційних досліджень; зусилля щодо залучення перспективних 
працівників, здатних до створення інновацій; динаміка показників, що є 
результатом нових ідей 

Ощадливе відношення до 
навколишнього середовища 

У цьому блоці має бути висвітленою політика підприємства щодо охорони 
навколишнього природного середовища: заходи та технології щодо 
скорочення негативного впливу на екологію; роботи з відновлення 
природного балансу території, зменшення негативного впливу виробництва 
на життя персоналу та місцевого населення; обсяги інвестицій на екологічні 
заходи та програми 

Інформаційна прозорість 
результатів екологічного 
моніторингу 

Блок має бути присвяченим всебічному та оперативному розкриттю даних 
за результатами екологічної діагностики: інтерактивна панель динаміки 
ключових показників якості повітря, води, радіоактивного та пилового 
забруднення території; інформація про проведення громадських слухань 
щодо можливого впливу на екологію виробничої діяльності підприємства 

Збалансоване використання 
всіх факторів виробництва 

У цьому блоці має бути висвітленою політика підприємства щодо 
збалансованого та ощадливого використання природних ресурсів: технології 
та обсяги зворотного використання води, сировини і матеріалів; обсяги 
переробки відходів; енергоефективність та перехід на альтернативні 
джерела енергії; динаміка показників ресурсозбереження та прогнози щодо 
їх очікуваних рівнів 

 

Екологічний вектор 
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Спрямування інновацій на забезпечення високої якості життя людини включає в 
себе характеристику інтенсивності та обсягів інвестування у розробку, придбання та 
реалізацію інноваційних рішень, що мають підвищити соціальний захист людини та 
екологічну безпеку. Інформаційна прозорість результатів екологічного моніторингу – 
характеристика ступеня оприлюднення інформації про екологічні ініціативи 
підприємства; розуміння необхідності підготовки нефінансового звіту, проведення 
громадських обговорень та опитувань стейкхолдерів. Збалансоване використання всіх 
факторів виробництва – характеристика ресурснозбережних технологій, що 
використовуються у виробництві; обсягів зворотного використання води та 
переробки відходів; результативності енергозбереження.  

Отже, підприємству необхідно по-перше, обрати власну нішу соціально 
відповідальної поведінки, в основу втілення якої має бути покладено вже 
нагромаджений до цього власний досвід реалізації екологічних векторів діяльності, 
формування нової стратегії екологічної безпеки та очікуваний від цього результат; по-
друге, систематизувати інформацію за всіма складовими екологічної діагностики, 
провести її верифікацію та представити у формі, легкій для використання та 
розуміння; по-третє, оновити та перепланувати корпоративний сайт, розмістити на 
ньому у зручній формі детальну інформацію про кожну виокремлену складову 
екологічної діагностики. 
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Діяльність металургійних підприємств пов’язана з певними ризиками та 

ситуаціями, які погано контролюються або не контролюються зовсім. Ризики, які 
з’являються, можуть призвести до погіршення фінансового стану та зниження 
економічної ефективності [1, с. 19].  

Функціонування металургійних підприємств у сучасних економічних умовах 
вимагає вирішення проблем забезпечення ресурсоефективності, економічної та 
продовольчої безпеки. Тому актуалізована необхідність застосування економіко-
математичних методів для оцінки ресурсного потенціалу підприємства.  

Аналіз ресурсного потенціалу є другим ключовим етапом стратегічного аналізу. 
Досліджуючи фактори виробництва як у сукупності, так й ізольовано, визначається 
можливість підприємства до ефективного функціонування, тобто надається відповідь 
на ключове питання розвитку: чи можна підприємству нарощувати обсяги 
виробництва у майбутньому, або ж воно наближається до періоду виникнення 
труднощів функціонування та є необхідним розробка заходів по його стабілізації та 
виживанню. Дослідження величини та ефективності використання ресурсного 
потенціалу важливо як у теоретичному, так й у практичному плані, у процесі 
оптимізації народногосподарських та галузевих пропорцій розвитку, обґрунтування 
пріоритетних напрямів інвестиційної політики підприємства.  

Однією з проблем стратегічного управління є проблема формування ефективних 
рішень в умовах невизначеності та ризику. Ефективне управлінське рішення, 
розраховане на стратегічну перспективу, має задовольнити багато суперечливих 


